
Onderzoek bruggen Wergea 

Bijgaand treffen jullie de definitieve versie van het onderzoek naar de bruggen in Wergea aan. Het 
onderzoek betreft de bruggen: Grutte Brêge, Fouderingbrêge, Stringbrêge en Hillebuorsterbrêge. 
Het onderzoek heeft bestaan uit twee stappen. Stap 1 was het bepalen van de uitgangspunten 
waaraan de varianten van de bruggen moesten voldoen samen met de toetscriteria waarop de 
varianten worden getoetst. Stap 2 betreft de variantenstudie met de uitwerkingen van de varianten. 
 
Zoals door de wethouder is aangegeven, wil het college bekijken of de Grutte Brêge beweegbaar 
kan blijven. De besluitvorming over de varianten vindt daarom plaats nadat hier meer over bekend 
is. 
 
Het vervolg van de variantenstudie is dat de gemeente nu bezig is met het uitvragen van een 
renovatieadvies voor de Grutte Brêge, Fouderingbrêge en Hillebuorsterbrêge. Dit renovatieadvies 
dient voor de besluitvorming omtrent de bruggen.  
Wanneer het renovatieadvies akkoord is bevonden wordt op basis hiervan de werkzaamheden in een 
contract omschreven en aanbesteed. 
 
Voor wat betreft de Grutte Brêge worden nog 2 sub varianten verder uitgediept: 

- Beweegbaar met brugwachter; 
- Beweegbaar op afstand. 

 
Bij een beweegbare brug met brugwachter kunnen ook de andere 2 bruggen door deze brugwachter 
bediend worden. Bij een beweegbare brug op afstand dient nog nader onderzocht te worden wat dit 
betekent voor de andere 2 bruggen. 
 
Voor wat betreft de Fouderingbrêge wordt in de vervolgfase gekeken naar renovatie met zo 
mogelijk het behoud van de bestaande bovenbouw. Voor deze brug is echter de optie nieuwe vaste 
brug nog niet afgevallen. Van de nieuwe vaste brug zijn de gegevens nu echter bekend waardoor 
hier geen nader onderzoek naar wordt gedaan. 
 
Voor het renovatieadvies willen we samen met het dorp kijken naar de mogelijkheden om de 
bovenbouw van de Fouderingbrêge te behouden en hoe de bruggen op een veilige manier bediend 
kunnen worden wanneer de Grutte Brêge op afstand bediend wordt. 
 
Tot slot via Plaatselijk belang zal het dorp gevraagd worden actief mee te denken bij mogelijke 
bezuinigingen bij renovatie, onderhoud en bediening. 
 

 


